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   االستثمار في سلطنة عمان        واقع 

  المقدمة :   - 1
عملت السلطنة على تشجيع االستثمار من خالل الحوافز المحتملة ، ونما إجمالي               

)1784.8 ليصل إلى  (1980) مليون ريال عماني عام     444.2االستثمار من    (
%)  ، ورغم ذلك  6 بمعدل نمو سنوي بلغ        (2004مليون ريال عماني بنهاية عام          

تظل هذه اقل من الطموحات التي عولت عليها السلطنة في مجال االستثمار بشقيه                
)2020العام والخاص .  حيث أشارت الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني          (عمان   

 سوف 2020إن نسبة إجمالي االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام              
%)  سوف تكون استثمارات القطاع الخاص     .31%)  منها  (34يشكل   (

وتقوم سياسة االستثمار على تشجيع االستثمار بشقيه المحلي واألجنبي ، كما يدخل               
 من العوامل التي تؤثر على قرارات االستثمار األجنبي في الدول             في مجموعة  

رجع إلى الدولة المضيفة ذاتها مثل مناخ االستثمار السياسي            ي  ها بعض   ، المضيفة 
 األخر يرجع إلى المستثمر األجنبي        والبعض واالقتصادي واالجتماعي والثقافي      

 وهناك عوامل تعود إلى      مثل   :  عدم توافر المواد الخام والموارد البشرية     .ذاته  
الدولة األم وطبيعة السوق في الدولة التي ينتمي إليها المستثمر األجنبي ، ومما ال                     

شك فيه إن درجة تأثير هذه العوامل على قرار االستثمار تختلف من دولة إلى        
أخرى.  

وسوف تتناول هذه الورقة واقع االستثمار في السلطنة واهم المعوقات التي تواجهه            
وكذلك أهمية االستثمار األجنبي وأثاره         .

  1  مفهوم االستثمار :  - 2

1 www.alwatan.com

3



    سلطنة عمان      
   مجلس الشـورى   

األمانة العامة المساعدة للمعلومات  
    دائرة المعلومات والبحوث      

االستثمار هو ذلك الجزء من االدخار الذي يتم استغالله وتشغيله في إقامة             
المشاريع والخدمات بكافة أنواعها ، وينقسم االستثمار إلى نوعين استثمار عام                 

واستثمار خاص ، ويقصد باالستثمار العام          : تلك المبالغ و االعتمادات التي    
حتية كالطرق والكهرباء والهاتف       ت تخصصها الحكومة إلقامة مشاريع البنى ال       

والبنى األساسية في مجاالت الصناعة والسياحة والزراعة ومواني الصيد            .  أما
االستثمار الخاص فيقصد به   :قيام القطاع الخاص باستخدام تلك البنى المتاحة بإقامة           

مشاريع تعود بالنفع على المستثمر من فوائد وأرباح، وتعود على الحكومة                 
 السوق  وتنشيط    ،  توفير فرص عمل      قدرتها على    من حيث    بالفائدة   والمجتمع  

بتحريك التجارة ، وإقامة الصناعات المحلية وتوفير منتجاتها            . ةالمحلي 

  العوامل االقتصادية المؤثرة في تكوين المناخ االستثماري للسلطنة             :    - 3
  :    في السلطنة     قوانين االستثمار واستقرارها      أ)

تسعى كل دولة للعمل على جذب االستثمارات سواء كانت استثمارات محلية أو               
استثمارات أجنبية ؛ وذلك عن طريق تقديم مجموعة من المزايا والضمانات             

وتشجيعا لالستثمار األجنبي تقوم السلطنة         واإلعفاءات للمستثمرين لجذب أموالهم     .  
بتقديم بعض الحوافز لجذب المستثمرين ومن هذه الحوافز      :

تمنح السلطنة إعفاء    : اإلعفاء الضريبي على أرباح المشروعات الصناعية       
  : خمس سنوات ، يمكن تجديدها لمدد إضافية         .تصل إلى    ضريبيا لمدد زمنية     

 باإلضافة إلى حرية   : اإلعفاءات الجمركية على واردات المشروعات الصناعية           
االستيراد ، تعفي السلطنة اآلالت والمعدات والمواد الخام األولية ونصف المصنعة            

ولوازم التعبئة الالزمة للمؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية بشرط أن ال                
يكون للسلع المعفاة مثيل قائم وكاف في البلد ويستمر هذا اإلعفاء من الرسوم               

الجمركية على المواد األولية والبضائع نصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشاة               
الصناعية ألغراض اإلنتاج لمدة خمس سنوات بعد التسجيل الصناعي ويجوز مد                 

هذه الفترة لمدد أخرى ، إما بالنسبة إلعفاء اآلالت والمعدات وقطع الغيار ، يكون                
أثناء فترة اإلنشاء أو التوسع أو اإلحالل أو تحديث التقنية ، وقد يكون إعفاء كليا                  

أو جزئيا  .
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   السياسات االقتصادية الكلية  :    ب)
تتعرض مجموعة من الدول إلى مجموعة من االختالالت االقتصادية الكلية،                 

مثل:  ارتفاع معدالت التضخم ، وتقلبات سعر الصرف ، وعجز ميزانية الدولة ،            
دي إلى مبادرة الحكومة بإتباع سياسات كلية         ؤوعجز ميزان المدفوعات ، مما ي         

اقتصادية لتصحيح هذه االختالالت     .  ومن الطبيعي أن يتأثر المناخ االستثماري           
في بلد ما بالسياسات الكلية المتبعة ، والتي تنحصر في ثالث سياسات عامة            

وفيما   وهي:  السياسة النقدية والسياسة المالية والضريبية وسياسة سعر الصرف           
يلي عرضا لهذه السياسات وأثرها على المناخ االستثماري       :

 تتبع الحكومة سياسة نقدية إما انكماشية أو توسعية، وفقا            :السياسة النقدية  
 وتتألف هذه السياسة من أداتين      :لطبيعة اختالل الوضع االقتصادي في البلد     

سعر الفائدة   : حيث إن ارتفاع سعر الفائدة يرفع من تكلفة الحصول       .1

على القرض وبالتالي ارتفاع تكلفة المشروع مما يؤدي إلى انخفاض           
االستثمار .

عرض النقد    : حيث إن ارتفاع عرض النقد في السوق يؤدي إلى        .2

انخفاض سعر الفائدة وبالتالي يعمل على تشجيع االستثمار             .

تتبع الحكومات سياسات ضريبية ومالية معينة            :السياسة المالية والضريبية    
ةدالعالج عجز ميزانية الدولة وذلك بإحدى طريقتين أوالهما إما عن طريق زي               

يرادات من خالل رفع معدالت الضرائب ، أو فرض ضرائب جديدة ، وهذا             اإل 
س المالأبدوره يؤثر على المناخ االستثماري الن هذه الضرائب قد تكون على ر             

المستثمر ، أو ضرائب على الدخل ، أو على اإلرباح التجارية والصناعية ،                 
حيث يشكل هذا النوع من الضرائب عبئا إضافيا على المستثمر ، ويزيد من                  

تكاليف اإلنتاج ، ويقلل من هامش الربح             .  ثانيها ، قد تخفض الحكومة من إنفاقها        
االستثماري ، األمر الذي يترتب عليه إفساد المناخ االستثماري لكل من            

 ، حيث عادة ما يكون االستثمار العام مكمال          االستثمار الخاص واألجنبي     
لالستثمار الخاص واألجنبي       .  ويتجه االستثمار العام إلى أنشطة إنتاجية حيوية             

يحجم عنها االستثمار الخاص ؛ النخفاض عائدها المتوقع رغم أهميتها              
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كاالستثمار في المرافق العامة ، كذلك قد تخفض الحكومة من إنفاقها الجاري مما              
يساعد على تخفيض الطلب وتضييق نطاق السوق      .

 الحكومات إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية          أقد تلج سياسة سعر الصرف  :  
لعالج العجز في ميزان المدفوعات ، وهذا بدوره يؤثر سلبا على المناخ           

االستثماري ، حيث يرفع من تكلفة المشروعات ، ويقلل من ربحيتها بسبب                  
ارتفاع أسعار الواردات ويزداد هذا األثر السلبي كلما زادت حاجة المشروع إلى             

الواردات الرأسمالية والسلع الوسيطة   .
وفي المقابل قد ال يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة الصادرات بصورة            

كبيرة، إذا لم تتح لها فرصة فتح أسواق خارجية ، وكانت السلع القابلة للتصدير              
على درجة كبيرة من الجودة ، وانخفاض السعر لكي تستطيع المنافسة            .  وتؤدي 
تقلبات أسعار الصرف إلى صعوبة إجراء دراسات جدوى دقيقة ، كما إنها قد           

المناخ االستثماري  . تعرض المستثمر لخسائر باهظة غير متوقعة ، مما يفسد             

  :  إجمالي االستثمارات في القطاعين العام والخاص             ت)

):  يوضح التكوين الرأسمالي حسب القطاع باألسعار الجارية        .1جدول رقم (

20002001200220032004القطاع 
معدل النمو
السنوي 

مليون ريال عماني

574.2الحكومي
633.5680.3908.31148.719

337.5336.1296.9398.2636.117.2الخاص  
911.7969.5977.31309.61784.818.3اإلجمالي 

، وزارة االقتصاد الوطني .2005المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي لعام     

يوضح الجدول أعاله إجمالي االستثمارات لكل من القطاع العام والقطاع الخاص          .
حيث تمثل نسبة استثمارات القطاع الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي                   (

%) .12.1 م سجل نموا بلغ     (2004 ، وبنهاية عام     2000%)  خالل عام  7.5
-2000وشهدت االستثمارات الحكومية إلجمالي االستثمارات خالل الفترة مابين                

%).19م نموا سنويا قدره      (2004
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%)  من إجمالي االستثمارات خالل     37وتمثل استثمارات القطاع الخاص نسبة       (
%).   وبلغ  35.6 إلى  (2004، وانخفضت هذه النسبة لتصل في عام      2000عام 

%)  في 17متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي االستثمارات للقطاع الخاص             (
م.2004 إلى عام 2000الفترة من عام    

وتوضح البيانات إن مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي             
%)  ، بينما تشير توقعات الرؤية المستقبلية         6.7 بلغت حوالي   (2004اإلجمالي لعام    

)  ، إن نسبة مساهمة االستثمار في القطاع الخاص       2020لالقتصاد العماني   (عمان  
.2020%)  بنهاية عام    31في الناتج المحلي اإلجمالي سوف تصل إلى      (

   مدى توافر عناصر اإلنتاج   :    ث)
 بوفرة في عنصر راس المال     السلطنة تتميز    الوفرة النسبية لراس المال والطاقة    :

 حيث بلغت القيمة اإلجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر                النقدي، 
وتعد  . 2 ألف ريال عماني   824.5 مليونا و    452فبراير من العام الحالي حوالي      

الوفرة النسبية من أهم عناصر جذب االستثمارات خاصة األجنبية منها ، وتعمل            
 تعزيز هذه الوفرة من خالل منح قروض بشروط ميسرة ، وتتميز              السلطنة على  

بوفرة راس المال العيني ، سواء المتمثل في رؤوس األموال المستثمرة في                
المصانع ، أو راس المال المستثمر في المرافق العامة ، وتجهيزات المدن                

 بوفرة في البترول والغاز الطبيعي ، حيث يمثل            السلطنة الصناعية.  كما تتميز     
عنصرا أساسيا لجذب االستثمارات الصناعية وذلك لتوفر المادة الخام والطاقة التي        

تعتمد عليها العديد من الصناعات      .
تفتقر السلطنة للعمالة    للعمالة المدربة والمتخصصة والمؤهلة       :  الندرة النسبية   

الوطنية المتخصصة والمتدربة ، حيث يعتبر توافر هذا العنصر شرط أساسي                
لجذب االستثمارات األجنبية وتنمية االستثمارات المحلية وزيادة نسبة مساهمتها في                    

 ، وتعتبر العمالة الوافدة المصدر الرئيسي للعمل في          الناتج المحلي اإلجمالي    
 ، وتتميز بارتفاع نسبي في أجورها باإلضافة إلى المزايا المقدمة لها من              السلطنة 

سكن وصحة وخدمات   .
لذلك يواجه المستثمرون صعوبات كبيرة في توفير األيدي العاملة لمشروعاتهم،               

ويعد ذلك من ضمن األسباب التي تؤدي إلى إبعاد الكثير من المستثمرين عن                
.السلطنة االستثمار في    

   حجم السوق وإمكانية التصدير ويتمثل في       :    ج)
 نسبيا.عمانية من األسواق الصغيرة         السوق ال تعد  عماني  :صغر حجم السوق ال   

، صادر عن البنك المركزي العماني       .2006 مارس  25تقرير نشرته جريدة الوطن بتاريخ          2
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 نحو  2003ويتضح ذلك من خالل حجم النشاط االقتصادي الذي بلغ في عام         
 مليون دوالر ، ليحتل المرتبة الرابعة بين أسواق دول منطقة الخليج ،                   21697.79

%)  من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس      5.5حيث مثلت نسبة إجمالية نحو           (
مجتمعة ، وتعتبر هذه النسبة قليلة جدا إذا ما قورنت بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي                  

%)  ، أي بما يعادل حوالي    54للمملكة العربية السعودية التي بلغت حوالي          (
مليون دوالر لنفس العام ، ويوضح الجدول أدناه الناتج المحلي             214572.8

.2003 إلى 2001اإلجمالي لدول المجلس في الفترة من عام        
ارتفاع تكاليف  إ من عدد من مشكالت التسويق مثل         :  يعاني سوق السلطنة    كما  

الدعاية واإلعالن ومحدوديتها ، ومن نقص المعلومات والدراسات حول الطلب              
. وأذواق المستهلكين    السوقي 

 إلى2001 الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس في الفترة من          ):2جدول رقم (
2003.

مليون دوالر   
200120022003الدولة 

المملكة العربية  
183012.3188551.2214572.8السعودية 

األمارات العربية   
685467171188645المتحدة 

34066.635172.841742.9دولة الكويت 
19943.8220309.7521697.79سلطنة عمان   
17741.4819706.8620426.1دولة قطر 

7928.838448.019606.33مملكة البحرين    

331239.03اإلجمالي  
343899.62396690.92

19/3/2006 الدخول إليه بتاريخ     تم www.gcc-sg.org المصدر:

في صادرات النفط  بشكل أساسي على    تعتمد السلطنة   : ضعف القدرة التصديرية  
م ، بقيمة  2004% من إجمالي الصادرات في عام     82والغاز، حيث شكلت حوالي     

) مليون ريال عماني      .  في حين ال تتجاوز نسبة     4186.4إجمالية قدرها   (
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% فقط من إجمالي الصادرات أي بما مقداره   8الصادرات السلعية   (غير النفطية   )  
%  سلع معاد10)  مليون ريال عماني  .  وتشكل النسبة المتبقية أي ما يعادل           420.3(

)  مليون ريال عماني في نفس العام       .538.2تصديرها وتبلغ قيمتها حوالي         (
وتوضح هذه اإلحصاءات على اعتماد اقتصاد السلطنة على الصادرات النفطية         

صعوبة تصدير السلع الصناعية بسبب ارتفاع أسعارها، ونقص             وكذلك قلة أو    
المعلومات عن األسواق الخارجية ، وشدة المنافسة العالمية         .

  االستثمار األجنبي وآثاره االيجابية والسلبية على البلد المضيف       :  - 4
  3  ستثمار األجنبي :  إل  مفهوم ا 

قبل البدء في الحديث عن االستثمار األجنبي ، وأثاره االيجابية والسلبية على البلد                 
المضيف ال بد من التطرق إلى ماهية االستثمار األجنبي           .

االستثمار األجنبي يعني استثمار يقوم به مستثمر أجنبي بأي نوع من األرصدة                  
متضمنا ملكيات ملموسة وغير ملموسة وحقوق ملكية متعلقة ، واسهم وأشكال                    
أخرى من الشراكة ، وحقوق للملكية الفكرية والخبرة الفنية           .  وينقسم االستثمار   
األجنبي إلى ثالثة أقسام      :  استثمار أجنبي مباشر ويمثل االستثمار في مشاريع         
وطاقات إنتاجية طويلة األجل ، االستثمارات المحفظية واالستثمارات المتعلقة               

باألوراق المالية ، واستثمارات أجنبية في أدوات غير قابلة لالتجار مثل القروض                
والودائع والتسهيالت االئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة على الديون              .

اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي    :

إن جذب االستثمار األجنبي المباشر ، واستخدامه في استغالل الثروات              .1

الطبيعية المتوفرة مثل     : البترول والغاز، والمواد الخام األخرى، سيدعم             
عمل على ازدهارها ونموها،  وذلك        ي الصناعات الصغيرة والمتوسطة و     

وفقا لسياسات واضحة.

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة من التعاون مع بعضها في          تشجيع   .2

3
 www.kefaya.org
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نشاطات مشتركة ، مثل    :  شراء المواد الخام جماعيا ، والتسويق        
المشترك والمعارض المشتركة ، والتنسيق فيما بينها والعمل على دمج             

قادرة على  بعضها وإدخال أسلوب المشاركة والتدرج بها حتى تصبح          
،مواجهة التحديات ويعزز قدراتها التنافسية في المديين المتوسط والبعيد               

س مالها ودعم قدراتها  .  أمما يساعد في زيادة ر     

االستثمار يساهم في عملية نقل قدر ملموس من المعرفة والتكنولوجيا                 .3

المتطورين ، إضافة إلى استمرارية التحديث والتطوير التكنولوجي                 .

التحسن المتوقع حدوثة في ميزان المدفوعات وزيادة المتحصالت من           .4

النقد األجنبي  .

زيادة حاصالت السلطنة من الضرائب على األرباح        ..5

اكتساب مهارات ومعارف جديدة من خالل تقليد العمالة الوطنية             .6

لنظيرتها األجنبية في كافة المجاالت      .

المساهمة في بناء وتنمية مستويات إنتاجية جديدة             – من حيث الكم    .7

والنوع-  ورفع إنتاجية العمالة الوطنية وتنويع المنتجات ، وإتاحة فرص               
وبدائل متعددة أمام المستهلك لالختيار من بينها          .

)  إلى توفر إدارة وطنية عليا تدرج      7- 6 :  تحتاج كل من النقطتين      (مالحظة 
مصلحة الوطن وأهمية المحافظة وتنمية ثرواته المادية وطاقاته البشرية              .

اآلثار السلبية لالستثمار األجنبي     :

احتمال خروج بعض أو عدد من الشركات نظرا لعدم تمكنها من              .1

مواكبة القدرة اإلنتاجية للشركات الكبيرة والعمالقة        .
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عدم استطاعة العمالة الوطنية      – ومعظمهم من خريجي الثانوية           –.2

العمل في شركات متعددة الجنسيات وذلك لعدم توفر الخبرة والمهارة          
والكفاءة المطلوبة  .

اختفاء بعض األنواع من المنتجات الوطنية من األسواق مالم تكون               .3

هناك حماية واضحة   .

هروب بعض األموال الناتجة من أرباح االستثمار األجنبي إلى الخارج                .4

مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات         .

استغالل مباشر للثروات والمواد الخام بالسلطنة من قبل الشركات           .5

األجنبية ، وبكميات كبيرة وبدون هوادة           .

الخشية من أخطار االحتكار والتبعية االقتصادية وما يترتب عليها من             .6

آثار سياسية سلبية على المستوى المحلي والدولي في حالة ظهور أي           
تعارض في المصالح   .

في حال غياب المواصفات الدقيقة للمصانع سيكون الهواء عرضة           .7

للتلوث الذي سيضر بالبيئة الصحية للمجتمع ، وبالتالي يعرضه لكثير            
من األمراض التي ستحمل موازنات الدولة مبالغ طائلة لمعالجة الناتجة                

عن هذا التلوث.

  :  المراجع   - 5

)  ، أكتوبر   86مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي العدد             (�
2001.

.2005الكتاب اإلحصائي السنوي ، وزارة االقتصاد الوطني          �
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�www.alwatan.com  

�http://almadapaper.com  

�www.kse.com.kw  

�www.chamberoman.com  

�www.albayan.co.ae  

�www.kefaya.org  

�www.cma-oman.com  

�www.gcc-sg.org  
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